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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 17. 4. 2013
ZO schválilo:
− program zasedání,
− rozpočtové opatření č. 2/2013,
− pronájem obecních bytů pí J. Chadimové a p. G. Létalovi,
− stanovy Svazku obcí ,,Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko“,
− zadání projektu na ošetření zeleně
v obci p. Hauptovi,
− žádost o opravu Machkovy cesty asfaltovým povrchem ve výši 180 tis. Kč,
− žádost o zpevnění kraje cesty a instalaci
svodidel nad Vostřelovými čp. 298,
− smlouvu na hrobnické práce s p. Bulvou z Dolního Újezda,
− Smlouvu o dílo s firmou K-Mont Choceň, s. r. o. na plnění zakázky ,,Snížení
energetické náročnosti budovy ZŠ
v Sebranicích“.
ZO pověřilo starostku obce:
− k jednání s občany na směnu nebo výkup pozemků v lokalitě Třešňová alej
na Kališti za cenu do 35 Kč/m2 ,
− k dalšímu jednání s občany na směnu
nebo výkup pozemků za cenu do
35 Kč/m2 .
ZO zaujalo stanovisko:
− k Vyhodnocení jednotlivých stanovisek
a připomínek veřejnosti a dotčených
orgánů k ÚP obce.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 15. května 2013
v 19 hodin v přísálí KD v Sebranicích.

Upozornění
Obecní úřad Sebranice upozorňuje občany, že od 1. 5. 2013 došlo ke změně hrobníka.
Ve věcech pohřbů a hřbitovních prací
(výkopy hrobů, otevření a výkopy hrobek)
se prosíme obracejte na pana Petra Bulvu,
Dolní Újezd 590 - tel. 604 800 658.
Obecní úřad Sebranice

Zhodnocení
Ve dnech 12. a 19. dubna proběhly v naší
obci v přísálí kulturního domu dva semináře. Oba byly zaměřeny na statistiku a věci
s ní spojené a byly určeny široké veřejnosti.
Posluchači se tak mimo jiné dozvěděli, kde
se v každodenním životě mohou setkat se
statistickými daty, jak se v nich mají orientovat a jak je mohou využít ve svůj prospěch. Ověřili si také, zda dobře rozumějí
pojmům, na které v praxi běžně narážejí.
Potěšilo nás, že o přednášku byl mezi
lidmi zájem a že dorazili v hojném počtu. Je
vidět, že platí okřídlené ,,statistika nuda je,
má však cenné údaje…“.
Seminář se konal v rámci realizace projektu Statistická gramotnost a byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Partnery projektu
jsou: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Evropská unie, Evropský sociální
fond v ČR a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Pokud někoho problematika statistiky
zajímá, nalezne více informací na webu
www.statistikaprokazdeho.cz
Jiří Patočka, místostarosta obce

Pravidelný svoz odpadů
Květen, červen 2013
Popelnice:
10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.
Plasty:
27. 5., 24. 6.

Lenka Karalová, starostka obce
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v květnu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
František Večeře
Eva Šlesingerová
Petr Kalvoda
František Klusoň

81 let
60 let
60 let
55 let

,,Jenom radostným kvete
strom života.“
Ernst Moritz Arndt

Nezapomeňte
Zastupitelé a kulturní komise obce
srdečně zvou všechny
maminky a babičky
na oslavu svátku

DNE MATEK,
která se koná
v neděli 12. května 2013
od 14 hodin v sále
kulturního domu.
Se svým programem vystoupí
děti z MŠ a ZŠ.
Občerstvení zajištěno.

Připravujeme
Blíží se konec školního roku i začátek léta.
S tím je u nás spojen sportovní turnaj dvojic
SEBRANICKÝ PĚTIBOJ, který se uskuteční 29. 6. 2013 ve sportovním areálu na
koupališti. Zájemci se už nyní mohou přihlásit i získat více informací u Josefa Stříteského ml., tel. 607 166 088.

Vítání občánků

Cvičení rodičů s dětmi

Nedělní odpoledne 14. dubna bylo svým slunečným počasím
jako stvořené pro uvítání nových dětí do života naší obce. V zasedací místnosti obecního úřadu přivítala paní starostka 5 dětí,
převážně narozených v druhé polovině roku 2012:
Magdalenu Tauerovou, Dominika Novotného, Tomáše Kysilku, Natálii Poulovou a Lukáše Kadlece.
Rodiče a jejich ratolesti, některé z nich doprovodili i jejich
prarodiče, nejprve písničkami potěšila děvčata ze základní školy
pod vedením pana učitele Opletala. Předškoláci z mateřské školky zase přednesli milé a zároveň vtipné básničky, které s nimi
nacvičila paní učitelka Průžková. Po slavnostním projevu starostky obce se rodiče zapsali do pamětní knihy a převzali připravené
dárky. Na závěr došlo i na společnou fotografii.
Kulturní komise

V návaznosti na dlouholetou a velmi pěknou tradici se i letos
na sále KD v Sebranicích pod vedením Bc. Lýdie Nagyové a paní
Boženky Prokůpkové pokračovalo ve cvičení rodičů a dětí. Cvičení probíhalo pravidelně každý čtvrtek v 16.30 hod. od začátku
ledna až do poloviny dubna 2013. Další pokračování v této činnosti se předpokládá od podzimu 2013, termín zahájení bude
upřesněn.
Děkujeme oběma děvčatům za jejich volný čas věnovaný našim dětem, které odcházely vždy spokojené a natěšené na příště.
Rodiče

Zleva: Dominik Novotný s maminkou Romanou a tatínkem Jindřichem, Magdalena Tauerová s maminkou Markétou a tatínkem Jakubem, Lukáš Kadlec s maminkou Petrou a tatínkem
Petrem, Natálie Poulová s maminkou Nicol a tatínkem Zdeňkem,
Tomáš Kysilka s maminkou Stanislavou a tatínkem Jiřím
Foto: M. Čermák

Zlatá svatba
Společných 50 let života oslavili v dubnu manželé
Marie a Josef Kučerovi z Kaliště. Starostka obce a paní Václava Tmejová pro ně na připomínku tohoto výjimečného jubilea
připravili v zasedací místnosti obecního úřadu malou oslavu.
Manželský život je především o vzájemné úctě, toleranci, pochopení a lásce. Je také o přijmutí toho druhého takový jaký je. Je
o odpouštění a vzájemném obdarování i sdílení těžkostí všedních
dní. A to společně strávených 50 let Marie a Josefa potvrzují.
Přejeme proto manželům Kučerovým ještě mnoho dalších
společných let prožitých v lásce, pohodě a ve zdraví v kruhu
svých nejbližších.
Kulturní komise

Foto: J. Svobodová 3x

Foto: M. Čermák
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Co je u nás nového

Rozhlédni se, člověče!

S nástupem jarního počasí došlo v dubnu také na úpravu komunikace a vybudování parkovacích míst za budovou místní
pošty a ordinace dětského lékaře. Obec touto úpravou reagovala na stížnosti občanů, kteří upozorňovali na dlouhodobý problém s parkováním aut v těchto místech. Nachází se zde ordi-

KRÁSENSKÝ VRCH
Uprostřed Slavkovského lesa leží obec Krásno. Nad ní se tyčí
Krásenský vrch a na něm stojí tato podivuhodná Krásenská rozhledna. Pravda, je to na druhém konci republiky, takže v případě
její návštěvy by se ze Sebranic jednalo o vícedenní výlet. Ale
pojedete-li někdy do tohoto vzdáleného kraje, tuto naši asi nejzajímavější rozhlednu rozhodně nevynechejte. Uvidíte ji zdaleka. Je
jakoby nakloněná a při jejím prvním spatření zdálky si určitě řeknete: ,,Proboha, co to tam stojí?!“ Svým vzhledem připomíná legendární věž babylonskou, nebo mezopotamské zikkuraty. Je kamenná s vnějším točitým spirálovitým schodištěm. Dole
je široká jedenáct metrů, horní vyhlídková plošina má tím pádem průměr metry sotva tři. Z výšky pětadvaceti metrů je možno
vidět celou oblast Slavkovského lesa včetně nedaleké a zbrusu
nové rozhledny Krudum.
V prvních letech existence byla součástí rozhledny i chata s
občerstvením, která však už dávno vzala za své. Zajímavé je jistě
i to, že se rozhledna stavěla v letech 1934 - 35, tedy v době těžké
hospodářské krize. A na stavbě tehdy pracovali výhradně nezaměstnaní, jimž se tak dostalo možnosti vydělat si poctivě
nějaký ten skrovný peníz. Člověka přitom napadne - není to podobné dnešní době? O takové Litomyšli se říká, že má všechno,
ale rozhledna chybí...
Z. Vandas (příště Černá studnice)

Foto: internet

nace praktických lékařů a sídlo firmy. Nezpevněné odstavné
plochy využívají také řidiči k parkování aut při nedělních bohoslužbách. Při deštivém počasí nebo při jarním tání se provoz
vozidel projevoval na vzhledu prostranství. Obec se proto rozhodla požádat o dotaci Pardubický kraj, který jí na úpravu parkovacích míst poskytl částku 261 000 Kč.
OÚ Sebranice

Foto: M. Čermák 2x

Celosezónní turnaj

Poděkování a pozvánka
Děkujeme Spolku archaických nadšenců za březnové povídání
o kapličkách na Vysokém Lese a za prohlížení fotografií, které se
přítomným moc líbilo.
Největší poděkování patří všem, kteří se zapojili do obnovy
Demelovy kaple na Vysokém Lese zasvěcené Panně Marii. Při
jejím odhalení a vysvěcení se i počasí umoudřilo a všichni se
vraceli domů spokojeni.
Všem patří velký dík. Jen tak dál.
Občané Sebranic

2. ročník tenisového turnaje
o putovní pohár starostky obce Sebranice
Zdravím vás všechny, kteří už netrpělivě vyhlížíte krásné
jarní dny, abyste oprášili tenisovou raketu a vyrazili na kurt.
Letos se máme na co těšit, protože bude pečlivě vyčištěn tenisový kurt, takže i v případě mokra to nebude tolik klouzat.
Budeme hrát podobně jako v loňském roce, ale zatím ještě
nevíme kolik nás bude. Kdo máte zájem, určitě se přihlaste,
aby byl turnaj zajímavý. Vítězové loňského turnaje František
a Rosťa Svobodovi se už určitě nemohou dočkat, až změří
svoje síly s nově přihlášenými účastníky. Proto neváhejte
a přihlaste se na moji e-mailovou adresu: jilkovisebranice@seznam.cz nebo osobně.
Zahájení turnaje bude v neděli 12. 5. 2013 v 19 hodin v hospodě U Hastrmana na koupališti, kde domluvíme další podrobnosti.
S pozdravem Pavel Jílek

Obnova Killerovy kaple
Brigády na obnově Killerovy kaple budou probíhat od
8:30 hod. u Killerovy kaple, známé taky jako Krenesova kaple,
která se nachází 300 metrů východně od osady Vysoký Les. Brigády se budou konat v datech 18. května, 1. června, 15. června
a 29. června 2013.
Všichni zájemci o pomoc budou vítáni.
Spolek SAN
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Co se děje za dveřmi ZŠ
Už mám svůj řidičák!!
Ve čtvrtek 14. 3. 2013
a v pátek 15. 3. 2013 se ve
školní družině jezdilo.
Přípravy
začaly
už
v pondělí, kdy jsme si
opakovali, jak se má řidič
správně chovat na silnici
a jaké musí znát dopravní
značky. V úterý nás čekala zkouška na řidičský
průkaz a výroba aut. Ve
středu jsme dostali řidičské průkazy opravňující
nás k jízdě našimi auty
Lamborghini a Porsche.
A ve čtvrtek to konečně
vypuklo. Nejdříve jsme
soutěžili v poznávání
dopravních značek a pak
ve znalostech silničního
Foto ZŠ: Čerství řidiči provozu.
Samozřejmě
- Markéta Jílková a Dominik Šmíd
jsme museli při jízdě dbát
na bezpečnost. Policista je vždy připraven s pokutou! Bez řidičáku
se prostě jezdit nedá.
Petra Vetešníková DiS., vychovatelka ŠD

Žáci I. stupně na turnaji TOP 8 Východ v Olomouci
Foto: ZŠ

Malý florbal
Titíž žáci se zúčastnili florbalového turnaje v „Malém
florble“ (hraje se bez brankáře). Vyhráli oblastní kolo v Litomyšli i okresního kolo, které se konalo v Moravské Třebové
a není postupující. Obhájili tak loňské vítězství.
Mgr. Jitka Kučerová

Florbalový turnaj TOP 8 VÝCHOD
Žáci I. stupně se od podzimu účastnili florbalových turnajů Poháru ČFbU. Hráli s velkým nadšením a podařilo se jim zvítězit
v oblastním, okresním i krajském kole. Postoupili tak do dalšího
kola TOP 8 VÝCHOD, které se konalo ve středu 20. března 2013
v Olomouci, ve sportovní hale Čajka Aréna.
Turnaje se zúčastnilo 8 školních týmů rozdělených do dvou skupin:
A – ZŠ Lubná-Sebranice, Cyrilometodějská církevní ZŠ – Brno,
ZŠ Želátky – Přerov, ZŠ Frenštát pod Radhoštěm
B – ZŠ Strž Dvůr Králové n. L., ZŠ Žďár nad Sázavou, ZŠ Emila
Zátopka – Zlín, ZŠ Opava – Kylešovice.
Žáci se na tento turnaj velice těšili, protože měli možnost postoupit
do celostátního kola, které se bude konat 19. dubna v Praze. Před
turnajem však onemocněl Patrik Bartoš – jedna z hlavních opor
našeho týmu. Do Olomouce jsme tak odjížděli oslabeni a s určitými obavami. Kluci vložili do jednotlivých zápasů všechny síly,
v prvních minutách vyhrávali, ale absence chybějící obrany byla
přece jen znát. O pouhý jeden gól se nám nepodařilo postoupit ze
skupiny, což bylo pro všechny velkým zklamáním. Čekalo nás
utkání o 7. místo se Žďárem nad Sázavou, které skončilo remízou
a rozhodnout tak musely nájezdy. Rozhodující brankou Dominika
Šmída jsme Žďár n. S. porazili a skončili na 7. místě.
I když se nám nepodařilo do Prahy postoupit, je to obrovský
úspěch, že se naši žáci probojovali až do Olomouce. Reprezentovali tak naši školu a naše dvě obce mezi samými velkými městy.
Konečné pořadí:
1. Přerov
2. Zlín
3. Opava
4. Dvůr Králové nad Labem
5. Frenštát pod Radhoštěm
6. Brno
7. Lubná – Sebranice
8. Žďár nad Sázavou

Malý florbal v Moravské Třebové

Foto: ZŠ

Foto: ZŠ

Velikonoce v knihovně
Asi deset dní před velikonočními svátky navštívily děti
z 1. třídy a školní družiny Městskou knihovnu v Litomyšli, kde
již tradičně probíhaly velmi pěkné prodejní výstavky výrobků
s velikonoční, jarní tematikou. Autorky malých dárečků a kni-

Děkuji všem hráčům za vynikající reprezentaci naší školy a přeji
jim hodně takových úspěchů v dalších soutěžích.
Poděkování patří též panu V. Kuchtovi a panu O. Chadimovi za
dopravu žáků do Olomouce, za trenérské rady a povzbuzování.
Mgr. Jitka Kučerová

hovnice byly k našim dětem trpělivé a vstřícné při pomoci vyzdobit si velikonoční vajíčka osobně. Líbila se nám příjemně
Pokračování na další straně
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Co se děje za dveřmi ZŠ
Pokračování z předchozí strany

vědomostí a alespoň částečně je připravit na stresovou situaci.
Průběh zkoušek jsme se snažili přizpůsobit reálným podmínkám.
V 8:30 začali žáci řešit testové otázky z matematiky, následoval český jazyk a testování obecně studijních předpokladů. Po
polední přestávce budoucí studenti a učni absolvovali pohovor,
ve kterém zkušební komise hodnotila vystupování žáků a schopnost pohotově reagovat. Otázky byly zaměřeny především na
volbu budoucí školy a plány do budoucna z hlediska dalšího
studia či uplatnění v praxi. Při pohovoru nás příjemně překvapilo
přirozené vystupování, promyšlené odpovědi některých žáků
nebo jejich zdůvodnění volby školy.
Bohužel výsledky testů ukázaly většině žáků, že mají ve svých
znalostech mezery, které je třeba doplnit.
Mezi nejlepší patřili: (max.155 bodů)
Jiří Večeře
109,25 bodů
Dominik Bartoš 102,00 bodů
Jan Filipi
95,75 bodů
Nejlepší v jednotlivých oblastech:
Matematika (30 bodů)
Marie Rensová
16,00 bodů
Dominik Bartoš
13,75 bodů
Dominik Kopecký
11,25 bodů
Český jazyk (45 bodů)
Jiří Večeře
30,25 bodů
Jan Filipi
26,50 bodů
Dominik Bartoš
26,25 bodů
OSP (60 bodů)
Jiří Večeře
50,50 bodů
Dominik Bartoš
42,00 bodů
Jan Filipi
41,00 bodů
Pohovory (20 bodů)
Dominik Bartoš
20,00 bodů
Marie Rensová
19,00 bodů
Jiří Večeře
19,00 bodů

naladěná atmosféra, při které si naši malí návštěvníci mohli vybrat
z nabídky knih, do titulů hned nahlížet a číst si v nich.
I tímto nenásilným způsobem lze vést děti k zájmu o četbu.
Vraceli jsme se domů spokojeni a obtěžkáni krásnými velikonočními dekoracemi.
Mgr. Marie Dřínovská
Hody, hody……
Ve středu 13. 3. 2013 se ve školní družině pletlo. Velikonoce se
již blíží a je nejvyšší čas začít s přípravami. Pozvání přijal pan
František Malý st.,
který nám předváděl,
jak se plete pomlázka z vrbového proutí
a jaké různé techniky
se při pletení používají. Všichni jsme si
pletení také vyzkoušeli a naučili se alespoň základy. Upletené pomlázky jsme
si mohli nechat.
Ozdobíme si jimi
prostory
družiny
před velikonočními
svátky.
Ještě jednou děkujeme, pane Malý.
Petra Vetešníková
DiS., vychovatelka
ŠD
Kluci v akci
Foto: ZŠ

Pokračuje doba stříbrná
Sbor Lubenika na přehlídce dětských pěveckých sborů v Chrudimi opět obhájil stříbrné pásmo z loňského roku. Poděkování
patří mladým zpěvákům a zpěvačkám, kteří předvedli soustředěný výkon, a také rodičům, kteří ráno zavezli členy sboru do Poříčí.
Se stříbrným repertoárem vystoupíme ke Dni matek v Lubné
a také v polské Wroclawi, kam odjíždíme 24. a 25. května.
V autobusu je ještě několik volných míst. Budeme rádi, pokud
s námi pojedete na zájezd, který pořádáme po čtyřech letech. Případné informace Vám rád podám každé pondělí v ZŠ Sebranice.
Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr sboru Lubenika

Některé ohlasy žáků:

•

Tyto zkoušky jsou dobrým tréninkem a přípravou před
opravdovými přijímačkami.

•

Jsem rád, že jsme měli možnost vyzkoušet si přijímací
zkoušky, a vím, že mi to pomohlo. Mohl jsem v testu zjistit, co
mi nejde, a doučit se to.

•

Očekával jsem, že testy budou složitější, přesto mě potěšilo,
jaké jsem získal bodové hodnocení.

•

Jsem rád, že jsem měl tu možnost si to zkusit, zejména
pohovor, přestože přijímačky nemám.
Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně

Foto: ZŠ

Florbalový turnaj
O POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY
V úterý 9. dubna proběhl na naší škole již 6. ročník florbalového turnaje ,,O putovní pohár ředitelky školy”. Tentokrát se
zúčastnilo 10 družstev z šesti škol: ZŠ SLOUPNICE, ZŠ
DOLNÍ ÚJEZD, II. ZŠ LITOMYŠL, III. ZŠ LITOMYŠL, ZŠ
LUBNÁ-SEBRANICE a MASARYKOVA ZŠ POLIČKA.
Všichni zúčastnění hráli s velkým nasazením a k vidění byly
zajímavé zápasy. V obou kategoriích se bojovalo o co nejlepší
umístění až do posledního zápasu, zvlášť v kategorii mladších
žáků 6. a 7. tříd, kde byly výkony velmi vyrovnané.
Pro nás je velmi příjemné, že v obou kategoriích skončila na
prvním místě naše družstva (ml. žáci: Jan Jiráň, Tomáš Vomočil,
Jiří Dohnal, Ondřej Chadima, Martin Břeň, Petr Klusoň, Martin
Stráník, Radim Klejch a st. žáci: Jan Kopecký, Přemek Pakosta,
Lukáš Madejewský, Dominik Kopecký, Jiří Večeře, Dominik
Bartoš, Jan Filipi, Vojtěch Zindulka). Oba putovní poháry se tak
vrací minimálně na rok na naši školu. Po odehrání turnaje a vyhlášení výsledků byly mezi zúčastněná družstva a hráče rozděleny ceny a věcné odměny.

Přijímačky nanečisto
Dne 11. března si žáci deváté třídy naší školy vyzkoušeli přijímací zkoušky „nanečisto“. Cílem bylo ukázat žákům úroveň jejich

Mgr. Pavel Tmej
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Konec II. světové války sebranickýma očima
Druhá světová válka, od jejíž ukončení uplyne v květnu 68 let,
byla bezesporu nejhorším konfliktem v lidských dějinách. Konflikt, jenž nadlouho změnil mapu světa, vrazil klíny mezi národy
a s jeho důsledky se v mnohém potýkáme dodnes. S jistou dávkou
nadsázky lze prohlásit, že tato válka začala a také skončila
v Čechách. A právě v jejím závěru se na našem území, ba přímo
v blízkém okolí, odehrála celá řada dramatických událostí. Přibližme si onu značně vyhrocenou a nepřehlednou dobu na přelomu
dubna a prvních dnů máje onoho roku 45.
Na území Protektorátu Čechy a Morava se nachází poměrně
silné a dobře organizované jednotky německé armády seskupené
do armádní skupiny Mitte (Střed) pod velením fanatického nacisty
polního maršála Ferdinanda Schornera. Do sestavy této skupiny
armád jsou začleněny i jednotky maďarské královské armády.
Jedná se ovšem o značně nespolehlivého spojence. Německé jednotky se nacházejí prakticky v obklíčení, neboť ze západu postupují americké jednotky 3. armády a z východní fronty pak 1., 2.
a 4. Ukrajinský front Rudé armády spolu s 1. čs. Armádním sborem v SSSR a dvěma rumunskými armádami. Ustupující okupační
jednotky jsou rovněž napadány partyzánskými oddíly, jejichž
aktivita rapidně narůstá. Tak se stalo, že kroky zmírající válečné
mašinérie Třetí říše dorazily i do našeho okolí. Nechme však promluvit očitého svědka, který všechny důležité, leckdy dramatické
jindy úsměvné události zaznamenal:
,,Dne 1. 5. 1945 v úterý přijela na Pohoru první jednotka maďarské armády. Byli ubytováni po statcích. Kromě mužstva bylo
nutno ustájit velké množství
koní. Byly to zbytky dělostřeleckého oddílu D 988. Velitel
jednotky byl zřejmě šlechtic
s celou rodinou. Chovali se
velmi povýšeně a k vojákům
opovržlivě až tvrdě. Ubytoval
se se sluhou u Pohorských.
U čp. 14 stála 2 děla a polní
kuchyně. Spolu s vojskem šel
i pracovní oddíl Rumunů a ti
byli ubytováni v Třemošné.
Dne 2. 5. přijeli další Maďaři a tábořili v lukách a zahradách. Další den 3. 5. postupovala od Poličky na Dolní
Újezd maďarská pěchota
a mezi nimi jely i oddíly husaFoto: Maďarský voják
rů s jasně modrými výložky na límcích, kožíšky a čamarami.
U boku karabiny a lesklé šavle. Další proudy Maďarů jely od Vysokého Lesa. Mezi nimi bylo i několik Slováků a Rusínů. 4. 5.
opět jely menší skupiny Maďarů a dokonce konaly jakousi přehlídku.
Dne 5. 5. 1945 vypuklo v Praze povstání. Na Pohoře tuto zprávu jako první oznámil maďarský voják Pavel Vizi. Maďaři nevěděli, jak se mají zachovat. Většina se chovala pasivně. Z místních
občanů se počaly tvořit Národní gardy (dále jen NG), přičemž
zbraně získávali od Maďarů.
Dne 6. 5. pokračovalo odzbrojování
Maďarů v Sebranicích. Centrum NG bylo
u Zindulků čp. 4. Ozbrojenci pak vyráželi
do vsi. Ráno přijela od Vysokého Lesa
německá jezdecká hlídka v počtu 8 mužů.
Gardisti po nich počali pálit, ale bez úspěchu. Němci se stáhli až do Lubné, kde
byli zajati. Jelikož však byli špatně hlídáni, ihned uprchli. Asi před 8. hodinou
přijelo do Sebranic obrněné auto. Gardisti
byli právě u Šlesingerů čp. 20. Ihned po
něm zahájili palbu a němečtí vojáci ji

opětovali kulometem. Odražená střela zasáhla V. Zindulku z čp.
4. Poté obrněný vůz klidně odjel do Lubné, kde po něm bylo
rovněž stříleno. Začaly se objevovat první větší skupiny Němců.
V pondělí 7. 5. začal hromadný ústup německé armády
z Poličky na Západ. Po státní silnici se táhl nekonečný had pěchoty a vozů. Pěšáci nesli pancéřové pěsti a jiné zbraně. Jednotky byly promíchané. Mezi nimi byly i oddíly SS a HJ
(Hitlerjugend).
V úterý 8. 5. se Maďaři chystají k odchodu. Němci ustupují
v plném proudu. Asi
po 6. hodině se nad
ustupujícím vojskem
objevilo
německé
letadlo a shazovalo
letáky, že kapitulace
nepřichází v úvahu.
Poté se všude roznesla zpráva o kapitulaci
Německa.
Maďaři také slavili
a hned se sháněli po
Foto: Německý leták z 8. 5. 1945
kořalce. Následující
den 9. 5. Maďaři
odjíždějí. U čp. 100 se setkali s německým obrněným vozem.
Ústup posledních jednotek kryly oddíly SS. Na Lezníku byl
právě pohřeb a SSmani mířili i na průvod. U samochodky
(samohybné dělo StuG 40) jim došel benzín a proto jej odpálili
panzerfaustem. Okolo 10. hodiny se po obloze přehnalo 9 německých stíhaček a posléze se ukázalo dalších 12 letadel. To už
ovšem byly letouny ruské. Okolo poledne dorazilo do Poličky
první ruské auto. Předjíždělo zbytky německého vojska. První
Rusové způsobili mezi Němci úplný chaos. Teprve po 2. hodině
předvoje dorazily ruské motorizované jednotky. Kromě místních
obyvatel vítali Rusy také Maďaři. Ruští vojáci s lidmi hovořili
a občerstvovali se pivem.
Ve čtvrtek 10. 5. proběhlo dopoledne celkem klidně. NG
hlídkovala ve vsi. V polích se potulovaly zbytky německých
vojáků. Od Litomyšle a Svitav se valil proud ruského vojska.
Spolu s NG zajímali německé vojáky a hledali, zda mezi nimi
nejsou esenci. Odpoledne kolem 15. hodiny zahlédla hlídka na
Kmoškově louce 4 jezdce a když přijeli blíže, poznala, že je to

Foto: Maďarští vojáci na Pohoře. Za nimi je vidět původní
baňatá věž kostela sv. Mikuláše před rekonstrukcí v roce 1948.

kozácká hlídka. Jezdci byli snědí v olivových uniformách, na
prsou ozdobné nábojnice a široké nárameníky. Na hlavách
čepice z beránka a na ramenou karabiny, na opasku pistole a
šavle. Za nimi jela hlídka na voze. Zastavili v Třemošné u Zindulkových čp. 6, kde zajeli do dvora, nakrmili koně a odpočali
si. Poté pokračovali dále na Lubnou. Zanedlouho přijeli další
Rusové na kolech a pěchota na vozech. Auta měli naložená ukořistěnými věcmi, zejména koly, na kterých se mnozí teprve učili
jezdit. V noci 11. 5. hlídka dopadla 4 německé vojáky. Ráno
projížděli další Rusové. Byl to oddíl lehkého dělostřelectva.

Foto: Maďarské válečné vyznamenání
tzv. Ohňový kříž - památka na zapomnětlivého vojáka z Pohory

Pokračování na další straně
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Konec II. světové války sebranickýma očima
každé ruce 3 a ještě jedny kapesní. Měl z toho ohromnou radost a
stále nosil vyhrnuté rukávy, aby bylo vidět jaký má majetek.
Vojáci, kteří hodinky neměli, nabízeli za ně kola, koně a jiné
věci. Našli se i lidé, kteří se k Rusům nechovali přátelsky. Dokonce dvě dívky jim nechtěly vyprat prádlo a někteří jim nechtěli
dávat potraviny na přilepšenou.
Dne 28. 5. o 7. hodině se konal pohřeb dvou ruských vojínů
v Sebranicích. Tito nešťastníci spadli v obci Bělá pod tank a byli
přivezeni právě k nám. Zde byli uloženi do rakví a vystaveni
v Orlovně. Odtud vyrazil průvod na hřbitov. V čele byl nesen
rudý prapor s černým flórem. Za rakvemi šla čestná setnina
s nasazenými bodáky. Na hřbitově se se zesnulými rozloučil pan
farář Kočvara. Pak se s lidmi pomodlil a byly vypáleny čestné
salvy. Oba to byli mladí Ukrajinci pravoslavného vyznání.
Dne 31. 5. začali odjíždět Rusové z tábora u kapličky. V úterý
5. 6. přijeli na Pohoru další ruští vojáci. Byli na cestě domů ze
Staré Boleslavi. Zúčastnili se dobytí Berlína a osvobození Prahy.
Šlo o kolonu aut a pěchotu. Ubytovali se tam, kde bylo ještě místo. Jedno auto přijelo i k nám do dvora (osádka dílenského vozu
americké výroby Studebaker US 6). Vojáků bylo celé stavení.
Mužstva bylo asi 15 a také jedna žena - 20letá Anuška.
S povděkem přijali mléko a víno, ale hledali spíše vodku. Když
se dověděli, že bychom měli spát kvůli nim na zemi, odmítli to.
Anuška se 4 vojáky spala na dvou postelích v síni, ostatní
v kuchyni a komoře. Veselo bylo večer před spaním, když většina
jich chtěla spát s Anuškou. Večer přijeli ještě 4 důstojníci. Vojáci
byli různého stáří a národnosti. Nejmladší 24letí šoféři byli až ze
Sibiře. Nejstarší 50letý byl Ukrajinec a někteří z Besarabie. Jeden
byl Mongol a vážil dobře přes metrák. Vojáci se bavili a procházeli se s Anuškou. Často hrávali na zahradě karty a starý Ukrajinec se živě zajímal o naše včelstvo. Vojákům jsme přilepšovali
mlékem, vejci a medem. Oni zase na oplátku odkudsi ze Svitav
dovezli sudy piva a různé likéry a pořádali pro nás veselé zábavy.
Dne 8. 6. odjížděli poslední Rusové ze Sebranic a poslední
jednotkou na Pohoře byla jízdní hlídka vojenské policie.“

Pokračování z předchozí strany

Děla i vozy byly taženy koňmi. Na mnohých vozech byly rudé vlajky. Vojáci se zprvu chovali velmi nedůvěřivě, ale brzy poznali, že
nejsou mezi nepřáteli. Celé dopoledne se valily další proudy ruského vojska. Mnozí měli na vozech sudy piva a vodku. Vojáci se občerstvovali i jablečným vínem, ale byli tak žízniví, že musela být
donesena bečka s vodou. Většinou se chovali velmi přátelsky.

Foto: Sebraničtí občané vítají u zdravotního střediska ruské vojáky, v popředí samohybné dělo SU 76
Od rána 12. 5. projíždějí vesnicí další Rusové. V poledne se
všichni zastavili k obědu a odpočinku. Odpoledne vedli Rusové
velký proud německých zajatců na litomyšlský zámek, kde bylo
shromaždiště. Doprovod tvořili Tataři a Kirgizové. Na horním konci
Pohory zastřelili jednoho německého důstojníka a maďarského
vojáka. Příštího dne je Jan Kučera a Kysilka zakopali v příkopu u
silnice.
Ráno 13. 5. opět projíždějí ruské kolony a několik lehkých tanků
(samohybná děla SU 76). Tento oddíl se utábořil v Sebranicích u
Orlovny. Během dne přijely ještě těžké tanky. Vojáci se ubytovali
na Pohoře a na Třemošné po domech. Důstojníci bydleli u starosty.
U nás byla ubytována lékařka a její muž. Navečer se konala velká
oslava vítězství.
V pondělí 14. 5. přijíždějí další Rusové. U kapličky sv. Mikuláše
se počal pro ně budovat ubytovací tábor. Obyvatelé pro ně stavěli
malé dřevěné baráčky. Rusové jim platili listy tabáku, což byla tou

Foto: Posádka dílenského Studebakeru na Pohoře u Pohorských
čp. 15, dívka uprostřed Anuška
Tolik zápisy z rodinné kroniky Pohorských z čp.15 (nyní čp.
215) z Pohory. Velmi plasticky a mile, ale hlavně bez jakéhokoliv politického balastu nám líčí ony hektické dny osvobozování
našeho kraje Rudou armádou. Bohužel dnes je tomu častokráte
jinak. Kdejaký pisálek vydávající se za fundovaného historika se
snaží zpochybňovat podíl vojáků Rudé armády na osvobození,
znevažuje jejich oběti a líčí je jako pomalu apokalyptické netvory, rabiáty a opilce. Samozřejmě docházelo k ojedinělým nedorozuměním a excesům ze strany válkou poznamenaných vojáků, ale
ve většině případů byli viníci velmi drakonicky potrestáni. Važme si a mějme v úctě oběti všech, kteří neváhali položit život za
naši svobodu - ať z řad Rudé armády, armády Spojených států,
Československé zahraniční armády, Rumunské armády, Polské
armády a domácího odboje. Těm všem bez rozdílu patří náš obrovský dík a úcta.
Poslední dny II. světové války u nás pro Sebranické noviny
i s historickými fotografiemi připravil Michal Kovář z Lubné.
Děkujeme.

Foto: Sovětské samohybné dělo SU 76 v Sebranicích na silnici
před Zindulkovými čp. 22 a Kopeckými čp. 6
dobou velká vzácnost. Tábor byl poté slavnostně předán a vyzdoben. Příští dny přijížděli další vojáci. V Sebranicích jich byla plná
Orlovna a fara. Na hřišti stála auta a tanky. Rusové byli velmi veselí, rádi hráli na garmošky a balalajky, pálili vodku a špásovali
s děvčaty. Zvláštností byly ženy - vojačky a malí chlapci, kteří přijeli společně s vojáky. Mnozí vojáci dávali lidem recepty na domácí
vodku a vůbec se všemu podivovali. Největším majetkem a chloubou pro ně byly hodinky. Většina měla „časy“ od Němců a mnozí
jich měli hned několik. Jeden, co byl později u nás, jich měl 7, na
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Kraj Smetany a Martinů se představuje
Dolní Újezd
- kouzlo našeho domova
Motto: K jedinečnému půvabu venkova patří, že neokouzluje geometričností tvarů a technickou dokonalostí povrchů, které neumějí
stárnout. Jeho předností jsou spíše přírodě blízké materiály, tvary
a povrchy, které se mění během dne i roku a stárnutím dokonce
nabývá nových půvabů, přičemž nechce být skanzenem. Chce však
zůstat v těsném spojení s přírodou a souznít s krajinou, jejíž je
součástí. A takovýto venkov nabízíme nejen všem, kteří se rozhodnou v naší obci natrvalo usídlit, ale i těm kteří k nám přijíždějí na
návštěvu nebo třeba jen naší obcí projíždí.

Obec Dolní Újezd se nachází na východě Čech, 6 km jihozápadně od Litomyšle, asi 11 km od historické zemské hranice s Moravou, v mírně zvlněné krajině na okraji českomoravské vrchoviny.
Je malebně rozložena v členitém terénu po obou stranách údolí
říčky Desné. Dnešní obec vznikla splynutím řady menších vsí
a osad, po nichž zůstaly zachovány místní názvy jako Rovinka,
Malvařice, Praha, Pazucha, Víska, Ždár, Přibiňoves, Kabatoves,
Záves, Bořkov a Dolečka. Součástí obce jsou i menší osady Jiříkov
a Václavky. Spolu s nimi má Dolní Újezd v současné době něco
málo přes dva tisíce obyvatel.
Bohatá historie sahá až do poloviny 12. století, kdy je obec zmiňována v listině krále Vladislava datované k roku 1167 jako Újezd
na Lubném.
Obec se může pochlubit
řadou památek, mezi kterými vyniká kostel svatého
Martina, obklopený upraveným hřbitovem a zvonicí
s dřevěným patrem
a hřbitovní bránou. Vesnický ráz obce dokládají udržované statky a chalupy
a charakteristické opukové
zídky. Na území obce se
nachází také mnoho soch
a sousoší. Před opravenou
školou, stojí Pomník Lukáše Pakosty - památník selských bouří, který vytvořil,
podle návrhu Jana Štursy,
sochař Otakar Velínský.
U křižovatky silnic na Poličku a Proseč se od roku
1737 nachází Mariánské Sousoší od Jiřího Františka Pacáka.
Výuku a výchovu mládeže v obci zajišťuje mateřská škola,
dobře vybavená základní škola a základní umělecká škola s obory
hudebním, výtvarným, tanečním a dramatickým. Soukromé výtvarné studio pro mládež i dospělé pořádá každoročně na konci školního roku velkou výstavu prací svých žáků. Práci s mládeží se aktivně věnují i místní spolky, například Sokol, hasiči, skauti a chovatelé. Školní sportovní hala a hřiště s umělým povrchem jsou celoročně plně využívány jak dětmi, tak i dospělými obyvateli obce.
Pro pořádání společenských akcí je upravena sokolovna s divadelním pódiem. Ke kulturním účelům slouží též přírodní areál
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v údolí říčky Desné, kde se mj. každoročně začátkem července
koná tradiční „Benátská noc“, letos již po padesáté, a koncem
srpna folkový festival Újezdské babí léto. V blízkosti areálu se
nachází fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty a koupaliště
se třemi bazény. Celá tato lokalita vytváří ideální prostředí pro
kulturní i sportovní vyžití občanů i návštěvníků Dolního Újezda.

V obci nechybí zdravotní středisko, kde poskytuje péči praktický, dětský a zubní lékař. Nedaleko se nachází i místní výdejna
léků. Obchodní síť je zastoupena jak nákupním střediskem, tak i
řadou obchodů a služeb, které se neustále rozrůstají.
Obec v loňském roce dokončila I. etapu výstavby kanalizace a
čistírny odpadních vod. Mezi velké investice se zařadila i výměna
oken a oprava fasády na staré budově školy a změna vytápění
školy pomocí tepelných čerpadel a slunečních kolektorů.
Srdečně Vás zveme na návštěvu Dolního Újezda.
Starosta obce Ing. Stanislav Hladík

Oznámení zubní pohotovosti
Rozpis služeb zubní pohotovosti
květen, červen 2013
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
8. 5.
11. - 12. 5.
18. - 19. 5.
25. - 26. 5.
1. - 2. 6.
8. - 9. 6.
15. - 16. 6.

MUDr. F. Zeman,
MUDr. O. Zeman,
MUDr. M. Adamcová,
MUDr. S. Adamcová,
MUDr. S. Adamec,
MUDr. T. Cacek,
MUDr. I. Čermáková,

Litomyšl,
Polička,
Polička,
Polička,
Polička,
Trstěnice,
Litomyšl,

461 613 827
733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 725 987
461 634 157
461 614 614

Fotbalové ozvěny mužů
Statistická

čísla

ze

zimní

přípravy

SEHRANÉ ZÁPASY: 6 - 2 - 0 - 4 1x I.A třída, 4x I.B, 1x OP, 3x venku, 3x UMT Litomyšl

16:19

SEHRÁLI: 6 Martin Kysilka, Vojtěch Prokůpek, Tomáš Patočka 5 Jiří Vopařil, Tomáš Klusoň, Jan Horníček, Pavel Mitáš, Jan
Chadima, Marek Opršál - 4 Pavol Zahoran, Vítězslav Kuchta - 3
Pavel Kalánek, Tomáš Jireček, Jan Patočka - 2 Jiří Kárský, Jiří
Malý, Petr Kučera - 1 Miroslav Trávníček, Zdeněk Hurych, Jiří
Pavliš, To máš Kalán ek, Jiří Mokrejš
VSTŘELENÉ BRANKY: 5 Pavel Mitáš - 4 Jiří Malý, 3 Jan Horníček - 1 Pavol Zahoran, Tomáš Jireček, Marek Opršál, Petr Kučera
D O C H Á Z K A N A TR É N I N K Y LE D E N - B Ř E Z E N
(nejlepší desítka): 24 Tomáš Klusoň - 22 Tomáš Patočka - 18 Jan
Horníček - 16 Pavel Kalánek - 15 Jan Chadima, 14 Pavol Zahoran
- 13 Marek Opršál - 12 Zdeněk Horníček - 11 Pavel Mitáš - 10
Vojtěch Prokůpek
Konečně o body, o které jsme v Litomyšli bohužel přišli
FK SEBRANICE - JISKRA 2008 KRÁLÍKY 0 : 1 (0:0)
Čekání na fotbalové jaro se nám pořádně protáhlo, k prvnímu
mistráku jsme nastoupili však jen na umělé trávě v Litomyšli až
včera, v sobotu 13. dubna. Naposled jsme prohráli 30. září v Pomezí, tedy po víc než půl roce přišla další porážka. Byť na neutrální půdě, do tabulky se ovšem výsledek počítá jako domácí prohra.
Sestava:
Kysilka
T. Klusoň Zahoran Prokůpek Chadima
Kárský J. Horníček Mitáš Kalánek
Jireček
Malý
Střídali: 69. min. Kučera (Jireček) a Kuchta (Kárský), připraveni
Vopařil
a
J.
Patočka.
Rozhodčí
Zita.
První poločas, jako ostatně celý zápas byl vcelku vyrovnaný, na
šance jsme na tom byli ale lépe než soupeř. Jenže bohužel jen na
ty šance. Prosazoval se dobře zejména Malý, v 17. minutě střílel
z úhlu a vyraženou ránu dorážel marně. V 33. minutě po centru
Horníčka z trestného kopu hlavičkoval Prokůpek těsně nad břevno. O tři minuty později mohl skórovat Jireček a málokdy vídanou
příležitost promarnil v 43. minutě Malý po akci Horníčka a Kalánka. Druhá část hry začala hodně brzy (po dohodě soupeřů se dolů
do kabin ani nešlo) a situace se příliš nezměnila. Snad jen s tím
rozdílem, že byli víc než v první půli vidět i hosté. Práci tak měl
i Kysilka, zastal ji na výbornou. Stejně tak ovšem Pasker v bráně
soupeře, dvakrát musel krýt ošemetné střely Malého a posléze
i Horníčka. Vypadalo to na bezbrankovou dělbu bodů, přišla
ovšem 77. minuta. Střílel zblízka hostující Ježek, střelu ve snaze
odvrátit nebezpečí tečoval Klusoň do vlastní sítě. Bylo to 0:1.
Všem dnům ještě však konec nebyl. Hned z protiútoku mohlo být
vyrovnáno, za překonaným Paskerem obránce Stašák vykopl v
poslední chvíli z brankové čáry. Tlačili jsme ve snaze aspoň vyrovnat až do samého konce, hosté však taktickou hrou vítězství
uhájili. Výkon nebyl špatný, koncovka nás však zradila, což bude
nutno v sobotu v Semaníně vylepšit. Hraje se tam už od 17 hodin.

Stejně jako na podzim opět bezbranková remíza
SOKOL SEMANÍN - FK SEBRANICE 0 : 0
Ve vzájemných zápasech těchto soupeřů góly prostě nepadají.
Na podzim v Sebranicích 0:0, teď odveta na semanínské půdě
stejně tak. Sestava nejen bez Jirečka, Kárského a Opršála, ale
tentokrát i bez J. Horníčka takto:

Klusoň
Vopařil

Kysilka
Zahoran
T. Patočka Chadima
Mitáš
Kalánek Prokůpek
Kučera
Malý

55. Vopařil - J. Patočka, 74. Kučera - Z. Horníček. Připraven
ještě Kuchta. Rozhodčí Svoboda (Bučina) - Vaněk (Choceň),
Papáček (Česká Třebová). V hledišti hráli hosté přesilovku. Dík
našim za přízeň, těšíme se na viděnou v sobotu, konečně zase
doma. V 10. minutě se do šance po rohovém kopu dostal Kučera,
ale sudí odpískal poněkud diskutabilně faul. Jinak byl ale pan
Svoboda celkem na úrovni včetně obou pomezních. Těch rohů
jsme kopali požehnaně, domácí ovšem také. Jako ve 21. min.,
kdy jsme si vyrobili před Kysilkou velký závar a skončilo to
rohem taky. V 26. min. střílel Kalánek po průniku a přízemním
centru Malého hodně nad (výš už to fakt nešlo). Závěr poločasu
patřil Semanínu, dvě jejich šance skončily naštěstí rovněž střelami pánubohu do oken. Druhá půle začala - jak jinak - zase rohovým kopem Kalánka, po němž hlavičkoval Malý zase jen nad
břevno. Dvě nebezpečné střely domácích zlikvidoval spolehlivý
Kysilka. V 66. minutě střílel nadějně Kalánek, domácí Kašpar
v bráně mu to se štěstím chytil. Poslední čtvrthodinu se úspěšně
připomněl Z. Horníček, který naposled před vleklým zraněním
oblékl dres vloni 8. září - taky proti Semanínu. Naši poslední
větší šanci měl v 80. minutě Malý, na roh mu to tečoval obránce.
Samotný závěr měli zase víc domácí, jednou zachránil včasným
vyběhnutím Kysilka, v 89. minutě zblízka semanínský Chládek
přestřelil. Body se tak nakonec asi po zásluze dělily.
Nejbližší sobotu hostíme od 17 hodin nevyzpytatelné béčko
Litomyšle. Chtělo by to zase nějaký ten gól, vždyť naposled
jsme skórovali 16. března při přáteláku v Prosetíně! A sobotním
utkáním nastanou tři ,,anglické“ týdny: sobota-středa-nedělestředa-sobota-středa-neděle. Sedm zápasů během dvaadvaceti
dnů! A tady se bude prostě lámat chleba.
Přesně po půl roce zase v Sebranicích fotbal!
FK SEBRANICE - JISKRA LITOMYŠL B 5 : 0 (3:0)
Skoro neuvěřitelné, ale je to tak. Naposled se hrál v Sebranicích fotbal 27. října 2012 (s Českou Třebovou 4:2). Dlouhá zima
a odklady zápasů vykonaly své. Až teď, 27. dubna 2013, přijelo
béčko Litomyšle. Fotbalisté Jiskry k megalomanským oslavám
zahájení "lázeňské" sezóny (klasická Potěmkinova vesnice jako
když ji vyšije) příliš nepřispěli. ,,Áčko“ Litomyšle dostalo včera
v Mýtě 6:0, B tým tady pětku. Sestava domácích:
Kysilka
Klusoň Zahoran
T. Patočka Chadima
Prokůpek J. Horníček Mitáš Kalánek
Kučera
Malý
Střídáni: 62. J. Horníček - Opršál, 75. Kučera - Vopařil, 79. Malý - Kuchta. Rozhodčí: Raplík - Hořínek, Nepraš. Diváků 199 jo, ještě pan Pospíšil, takže rovných 200. Góly: KUČERA 2,
MITÁŠ 2, MALÝ 1.
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Důležité upozornění LN v Litomyšli

Půl roku tady lidi neviděli, jak vypadá gól. To nemohl jen
tak nechat Petr Kučera a ve 3. minutě po krásném pasu J. Horníčka otevřel střelou k tyči skóre - 1:0. A v 7. minutě po akci
Kalánka opět Kučera dává na 2:0! Začátek tedy za všechny
peníze. Pak se hosté postupně z rychlého šoku vzpamatovali
a ukazovali, že nejsou zas tak marní. Hra se vyrovnala, ale
opravdu vyloženou šanci si Litomyšl nevypracovala. Lépe řečeno, zodpovědná defenziva našich, dirigovaná uvážlivým Zahoranem, jim toho mnoho nedovolila. Příležitost měl náš Malý
v 23. minutě a pak Kalánek v čase 37. - to mu brankář Kačer
boxoval střelu z čáry k nohám Horníčka, který dorážku přestřelil. To už zase hráli jen a jen domácí - v 39. min. ideální kolmice Kalánka na Kučeru - no ideální zrovna ne, o chlup delší než
by měla být. V 42. minutě se protáhl zprava před bránu Malý,
střela z úhlu bouchla jako na potvoru jen do tyče, nastalý zmatek před bránou využil Pavel Mitáš a zvýšil gólem do šatny na
3:0. Druhý poločas začal jako ten první skončil, naší převahou.
Tu korunoval nejhezčí okamžik zápasu. Běžela 56. minuta, Pavel Mitáš napřáhl ke střele z dobrých dvaceti metrů, gólman Kačer se po míči natahoval marně. Ten jako vysoustruhovaný zapadl pod břevno - 4:0. Vzápětí mohl skórovat po akci
Prokůpka Malý, gól si schoval ale až na závěr. To teprve přijde.
Dvě možnosti skórovat měli pak i hosté, Kysilka byl spolehlivě
vždy na místě. Dvakrát jsme střídali, Honza Horníček ne úplně
fit vykonal své a místo přepustil Marku Opršálovi, posléze
mladého Kučeru střídal o dva měsíce starší Vopařil. A právě ten
byl u již zmíněného pátého gólu. V 78. minutě šel na bránu sám
a sám, mohl střílet, ale naprosto a zcela nezištně přihrál ještě
lépe postavenému Jirkovi Malému, který uzavřel na konečný
stav 5:0. A načež si šel hned odpočinout, dohrál to za něj Víťa
Kuchta. A za dobré nálady na hřišti i v hledišti přišel konec.
Na Prvního máje (středa) máme dohrávku v nedalekých
Morašicích, nepochybujeme o tom, že před 17. hodinou se bude
konat průvod sebranických diváků všemi dopravními prostředky. V neděli jsme pak v Moravské Třebové a doma ve středu
8. května další dohrávka s Kunčinou. Buďte zdrávi!

OZNÁMENÍ
Litomyšlská nemocnice, a.s. z důvodu nedostatku lékařů na dětském oddělení je nucena dočasně uzavřít lůžkovou část oddělení.
Dle krizového plánu bude uzavírka probíhat ve dvou etapách:
1. etapa
– ke dni 25. 4. přestává lůžkové dětské oddělení přijímat pacienty k hospitalizaci. Do 30. 4. budou všichni pacienti propuštěni
nebo přeloženi na dětská oddělení okolních nemocnic.
2. etapa (pokud se nepodaří sehnat atestovaný pediatr)
– Litomyšlská nemocnice, a.s. přestává k 25. 5. přijímat rodičky
k porodu. Novorozenecké oddělení a šestinedělí bude uzavřeno
k 31. 5. 2013.
Specializovaná ambulantní činnost (alergologie; nefrologie a endokrinologie) při dětském oddělení bude i nadále zachovaná.
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost bude k dispozici
v sobotu, neděli a státní svátky mezi 8,00 – 13,00 hod.
MUDr. Libor Vylíčil, ředitel LN, a. s.

Oznámení
Změna gynekologické ambulance
Vážené klientky naší ordinace, oznamujeme Vám ukončení činnosti gynekologické ambulance na adrese Dolní Újezd 383
v budově střediska k 31. 5. 2013.
Péče bude samozřejmě kontinuálně pokračovat v Litomyšli na
adrese Trstěnická 911 (tzv. budova Grácie), kterou ale již většina
z vás zná. Zde je ženám zajištěna péče komplexní na jednom místě,
včetně ultrazvukového vyšetření, kardiotokografických monitorů u
těhotných, odběrů krve a celé řady dalších služeb. Rovněž zde funguje již 2. rok tzv. transportní centrum asistované reprodukce, tedy
místo, kde je poskytována rozsáhlá péče ženám s problémy
s otěhotněním. Dále zde ženy mohou absolvovat další služby související s gynekologickou péčí, jako je ošetřování laserem v celé řadě
indikací či hydrocolon, tedy detoxikace střeva. Od roku 2013 provádí také naše centrum tzv. prvotrimestrální screening u těhotných
s certifikací FMF z Londýna. Na toto vyšetření musely zájemkyně
dříve cestovat do vzdálených center. Pro nastávající maminky je zde
k dispozici také 3D/4D ultrazvukové vyšetření, které je pro laika
velmi atraktivní.
Veškeré služby jsou zajišťovány po dobu celého týdne
v rozsáhlých ordinačních hodinách, z toho 3x týdně do podvečerních
až večerních hodin. Jednou měsíčně rovněž v sobotu či o svátku. Na
všechna vyšetření je potřeba se předem objednat. Objednávání na
konkrétní čas ale zvyšuje komfort ženám, snižuje čekací doby a díky
šíři ordinačních hodin si může žena snadněji vybrat termín, který jí
vyhovuje. Péči zde poskytuje MUDr. Čadílková, MUDr. Šalamonová a prim. MUDr. Harald Čadílek. Při objednávání je potřeba vždy
upřesnit, koho preferujete, a dle časových možností bude nalezen
termín. Akutní stavy jsou k ošetření brány i bez objednání, ale je
vhodné předem zavolat. Pokud žena potřebuje jen recept či žádanku
třeba na mamograf, musí zavolat den předem a poté si může kdykoliv během ordinační doby toto vyzvednout.
Telefonická čísla k objednávání jsou: 461 61 88 61, 733 570 637 a
dále tam bude převedeno číslo z Dolního Újezda 461 63 11 03.
( www.gracie-litomysl.cz )
Věřte mi, že celá tato změna je pouze ku prospěchu našich žen,
když jim bude poskytována péče na nejmodernějších přístrojích,
personálem, který si neustále doplňuje vzdělání na českých i zahraničních doškolovacích akcích. Péče o ženy i nadále zůstane naší
nejvyšší prioritou.
V neposlední řadě bych upozornil, že žádná z našich pacientek se nemusí starat o svoji kartu, tato jí bude automaticky
převezena do Litomyšle a od 1. 6. 2013 ji bude mít na Grácii.
Registraci u svého gynekologa budete mít i nadále platnou.
Opouštíme tedy pronajaté prostory v Dolním Újezdě, ale neopouštíme rozhodně zdejší ženy!
Krásné jaro a hodně zdraví vám přejí prim. MUDr. Harald Čadílek a MUDr. Radmila Čadílková

Fotbalové ozvěny mužů připravil Zdeněk Vandas.

Poslední možnost objednání
Obecní úřad v Sebranicích Vám nabízí možnost objednání
permanentek za výhodnou cenu na letní sezónu roku 2013 pro
vstup do sportovního areálu v Sebranicích. Cena permanentek
zůstává stejná jako vloni a objednávat si je můžete už jen do
31. 5. 2013, a to buď telefonicky na čísle 461 745 133, emailem: obec@sebranice.cz nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Permanentky jsou vystaveny na jméno a jsou nepřenosné.
Permanentky objednané do konce dubna jsou již připravené k
vyzvednutí na obecním úřadě.
OÚ Sebranice

Děti
Dospělí

PERMANENTKY
5 - 15 let včetně
90 Kč
160 Kč
CENY ZA PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ

Tenisový kurt
Plážový fotbal
Plážový volejbal
Ping-pongový stůl
Souprava na tenis

60 Kč /hod.
100 Kč/ hod.
60 Kč/hod.
20 Kč/hod.
30 Kč/ hod.

Zájemci o zamluvení kurtu volejte - 737 921 604 p. Gutveis.
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Humanitární sbírka

Kam za kulturou aneb nenechte si ujít
Srdečně Vás zveme na
TANEČNÍ ZÁBAVU
s přehlídkou několika kapel,
která se koná
v pátek 17. května od 20 hod.
na sále KD v Sebranicích.
Vystoupí kapela NIL
a další kapely podobného žánru!

Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
∗ Letního a zimního oblečení - dámské, pánské, dětské
∗ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
∗ Látek - minimálně 1m2 - prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek
∗ Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené
∗ Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
∗ Obuvi – veškeré nepoškozené

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný
a vlhký textil

Bystré - 16. května – Zpíváme v máji
Základní škola Bystré zve všechny občany na tradiční program „Zpíváme
v máji“. Kromě pěveckého sboru Notička
se můžete těšit také na divadelní představení žáků 1. stupně a 2. stupně. Vystoupení se bude konat v divadelním sále Sokolovny v 17:00 hod.
Dolní Újezd - 12. 5. 2013 - Oslava Dne matek
V sokolovně od 14 hod. vystoupí žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ Dolní
Újezd.
Litomyšl - Státní zámek Litomyšl - 18. 5. 2013, 18:30 hod.,
II. zámecké nádvoří Pavel Šporcl a Gipsy Way
Koncert Pavla Šporcla a cikánské cimbálové skupiny v pořadu
nazvaném Gipsy Way.
Lubná – Výstava bonsají – 18. - 19. 5. 2013
– Kulturní dům Skalka
Sukulenty, výtvarné kamenné prvky, cestovatelská beseda „Čína
křížem krážem“ – 18. 5. od 17:00 hod.,
ukázka tvarování – 19. 5. 2013 v 9:30 hod.,
prodej bonsají, sukulentů, okrasných rostlin, keramiky, odborné
literatury
Polička - VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM Pavlík Band,
7. 5. 2013 v 19 hodin velký sál Tylova domu v Poličce
Koncert stálice naší populární a rockové hudby. V rámci pořadu
zazní hity jako: Měj mě rád,Bílá JAWA 250, Jednoho dne se
vrátíš, Meteor lásky, Kouzlo bílých čar a spoustu dalších.
Pomezí - 4. 5. 2013 – Taneční zábava, hraje kapela Kyvadlo
Sebranice - od 3. 5. 2013 zahajuje sezónní provoz Hospůdka
„U Hastrmana“ na koupališti v Sebranicích. Otevřeno bude zatím
jen o víkendech.

Sbírka se uskuteční:
dne:
28. 5. 2013 (úterý)
čas:
od 7 do 15 hodin
místo: bývalá zubní ordinace, č.p. 32
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
transportem nepoškodily! Děkujeme za Vaši pomoc! Bližší
informace Vám rádi sdělíme: tel. 224 316 800, 224 317 203

Kam za kulturou aneb nenechte si ujít
AKCE V LUBNÉ
KINO LUBNÁ
5. 5. 2013 18.30 hod.
Arthur a Minimojové - dobrodružný / rodinný / fantasy, Francie / USA, 2006, 102 min., vstupné 30 Kč
19. 5. 2013 18.30 hod.
Arthur a Maltazardova pomsta - dobrodružný / rodinný / fantasy, Francie, 2009, 93 min., vstupné 30 Kč

POLIČKA - CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ
TURISTICKÉ PROHLÍDKY
Městské muzeum a galerie Polička nabízí od 1. května 2013
pro veřejnost jako novinku prohlídkové okruhy pro předem objednané skupiny:
I. Procházka starým městem
II. Procházka „Za moderní architekturou“
III. Procházka „Po stopách Bohuslava Martinů“
Přednáška socioložky Jiřiny Šiklové
o nových sociálních problémech v české společnosti - o nezaměstnanosti, novodobé chudobě, rozvírání sociálních nůžek a
zrychlování společnosti. Beseda se koná ve čtvrtek 23. 5. 2013
v 18.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá Oblastní
charita Polička.
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